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Háztartástechnika

A MemoStar luxus gyógymatrac speciális alapanyagát az amerikai NASA fejlesztette ki. Olyan ANTIDINAMIKUS anyagokat kerestek, amelyek a CSÚCSTECHNIKA mai állása szerinti legnagyobb energiaelnyelést biztosíthatják. E különleges anyagoknál jobb, az alváskultúra terén jelenleg nem alkalmazható
NYOMÁSELOSZTÁSI tulajdonságaikat az eddig ismert alapanyagok meg sem közelítik. A MEMO-LEVEL
szintek emlékeznek a testkontúrra, azt szinte lebegtetik. A bőrkontaktusnál fellépő kis nyomásértékek
miatt a kapilláris-keringés tökéletes maradhat, ezért a szövetek vér- és OXIGÉN ellátása maximális
értékű. A STABIL-MAG a matrac megfelelő keménységét biztosítja.
A MemoStar luxus gyógymatrac speciálisantiallergén, nagy kopásállóságú és
nagy szakítószilárdságú huzata különleges, első osztályú, garantáltan válogatott
alapanyagokból készül.

A precíz gyártás során az ISO 9000 és ISO 9002 szabványok szerinti legszigorúbban meghatározott BIOtechnológiát alkalmazzák. Páraelszívó képessége nagy, a melegérzetet megszünteti, ezzel gátolja az izzadást, ezért antireumatikus gyógyhatású. Élvezze Ön is a XXI-ik századi csúcstechnológia vívmányait,
melyek ma már az Ön otthonába kerülhetnek, és minden nap szolgálhatják az Ön egészségét, biztosíthatják a regenerációs pihenését, így másnap teljes erővel, jobb kondícióval kezdheti mindennapi
munkáját. Az Ön egészségének megőrzése jó befektetés. E BIO-szintetikus luxus matrac – mint rendszer
– a jelenlegi legújabb és legkorszerűbb fejlesztések eredményeképpen jött létre, hatásfoka messze felülmúlja az eddig ismert más megoldásokat, és tartóssága is sokkal jobb azokénál.

MemoStar YOUNG fiataloknak - A MemoStar EH matrac alsó Memo rétege és a
Stabil mag együttesen biztosítják a megfelelő síkrugalmasságot, a felső Memo réteg pedig a személyre
szabott "adaptált" pontrugalmasság létrehozásáért felelős. A három réteg komplex nyomáselosztási
mechanizmusa a kemény matracokat kedvelők minden igényét kielégíti. A matrac szimmetrikus felépítésû. 2-2 cm-esek a memo rétegek.
MemoStar MEDIUM középkorúaknak - A MemoStar MH matracoknál is hasonló elven jön létre az optimális nyomáselosztás. A matrac asszimetrikus. A memo rétegek magassága 2-4 cm. Közepesen kemény
luxus matrac, mely oldalt és háton fekvőknek javasolt. Variálható, jól adaptálható a változó fizikai állapotokhoz.
MemoStar OLD idősebbeknek - Kiváló nyomáselosztású asszimetrikus matrac. A memo rétegek magassága 2-6 cm, ezért nagy hatásfokkal alkalmazható nyomásérzékenység esetén is.

A Shenergy negatív-ion terápiás anyagot matrachuzatként a MemoStar matracokon, matractopperként viszont bármilyen matracra ráhelyezhetően alkalmazzák.
A probléma: Hosszú munkaórák, kemény munka-terhelés, kevés alvás, stressz. Mozgalmas életünk velejárói komoly fenyegetést jelentenek testünk számára. A feszültség és a környezeti hatások káros anyagok felhalmozódásához, ezzel
testünk természetes egyensúlyának felborulásához vezetnek.
A jó közérzet forrása A sokszorosan megerősített kiváló hatású Shenergy matrachuzat egy új, szabadalmaztatott textilsegédeszköz. Különböző komponensei ionozott formában kerülnek a textilstruktúrába, ezek fejtik ki keringésjavító és
energetizáló hatásukat. Laboratóriumi és klinikai kutatások bizonyítják, hogy a huzatok ionos tulajdonsága állandó
hatást eredményez.
A Shenergy matrac huzatok antisztatikusak, magas páraelszívó képességűek, kellemes tapintásúak és könnyen tisztíthatóak. Az alvás, energiánk forrása. Közérzetünket és egészségünket befolyásolja az alvás. Testünk éjszaka töltődik
fel azzal az energiával, amire másnap szükségünk lesz. Aki az új napot kipihenten kezdi, csak az lehet kellően higgadt,
koncentrált és életörömmel teli. „Ahogy éled éjjeled, úgy éled nappalod” A modern, kiváló minőségű és funkcionalitású
Shenergy anyagon való alvás olyan pozitív testreakciókat vált ki, amik az eddigi alvás által történő regeneráción messze
túlnyúlnak. A Shenergy hatása szervezetünk sejtjeinek anion-kation egyensúlyát állítja vissza alvás közben.
Ahogyan a Shenergy hat: Minden anyag legkisebb oszthatatlan eleme a semleges töltésű atom. Ha töltéssel rendelkeznek, úgy ionoknak nevezzük ezeket. A pozitívak a kationk, a negatívak pedig az anionok. Az anionok és a kationok
közt erős vonzás áll fenn. A Shenergy működési elve az ionos kötéseken és az ion közvetítésen alapul.
A Shenergy negatív töltéssel ionozott, tehát erősen negatív töltésű. A hatóanyag-kombináció magában a Shenergy anyagban ionok – tehát negatív töltések – formájában van elraktározva. E hatóanyag testünkbe diffundálásával a kialakuló
különböző betegségekért és tünetekért felelős pozitív töltéseket semlegesítik. Az egyensúly eltolódása szervezetünkben
betegség ok lehet. A visszaállt egyensúly hatására a vér- és nyirokkeringés intenzívebbé válik, ennek következtében a
hajszálerek kapilláriskeringése feljavul. Így a szövetek oxigén ellátása (a szöveti oxigenizáció) nő, a káros széndioxid elszállítása pedig felerősödik.
A nyirokkeringés intenzitásának emelkedése a sejtek anyagcseréjét javítja, mert a szövetek közti űrben a sejtekből kivált
méreganyagokat a stimulált nyirokkeringés el tudja távolítani. Ez a hatás a sejtek degenerációs kozkázatát nagymértékben csökkenti, ami tumorográfiai szempontból is figyelemreméltó eredmény. A felgyorsult anyagcseréjű, jó működésű
sejtek elváltozásának kockázata alacsonyabb.
Energia a folyóban, élet az egyensúlyban. Shenergy az aktív élet bázisa.
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